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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นี้มีมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการพอร์โต้ ชิโน่ใน จังหวัด
สมุทรสาคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาครและเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัความพงึพอใจการใหบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย คอืผู้บรโิภคที่ใช้เคยบรกิารพอร์โต้ ชิโน่ ทัง้เพศชายและหญิงที่อาศยัใน
จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 400 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติวิเิคราะหค์่าท ีสถติวิเิคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดยีว และสถติวิเิคราะหค่์าสมัประสทิธิแ์บบเพยีรสนั 
 ผลการวิจัยพบว่า1)ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา/นิสิต/                  
มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มรีายไดต่้อเดอืน 10,001- 20,000 บาท และมสีถานภาพโสด 2 )ผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารของการใช้บรกิารพอร์โต้  ชโิน่ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ี
  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นความถีก่ารใชบ้รกิาร และดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และสถานภาพ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิาร พอรโ์ต ้ 
ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 
0.01 ตามล าดบั 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมใชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นระยะเวลา
เขา้ใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคา ในข้อผลิตภัณฑ์มีการติดป้ายราคาชัดเจน ด้าน
สถานทีจ่ดัจ าหน่าย ในขอ้ท าเลทีต่ัง้สะดวกต่อการเดนิทาง ความพอเพยีงของพืน้ทีใ่นการรองรบัผูบ้รโิภค และดา้น
บุคคล ในขอ้พนักงานมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีพนักงานมกีารแนะน าผลติภณัฑ ์พนกังานเพยีงพอส าหรบัการใหบ้รกิาร 
และพนักงานมีความกระตือรอืร้นในการให้บรกิาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารพอร์โต้ ชโิน่ ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั  

ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการในขอ้ระบบแกไ้ขปั้ญหาเมื่อลูกคา้รอ้งเรยีน มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นระยะเวลาเขา้ใชบ้รกิาร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 6 )พฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านค่าใช้จ่ายการเขา้ใช้บรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจการใหบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ในขอ้การใหบ้รกิารเป็นไป
อย่างสม ่าเสมอ เช่น เปิดบรกิารทุกวนั ไม่มวีนัหยุดตามเทศกาล และการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ เช่น จ านวนการ
ใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอและสถานทีบ่รกิารเหมาะสม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ0.01 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: ทศันคต ิสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พอรโ์ต ้ชโิน่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study attitudes towards the service marketing mix in 
relation to the service usage behavior of consumer on Porto Chino in Samutsakhon. The samples used 
in this study consisted of four hundred consumers who had used the service on Porto chino in 
Samutsakhon. The questionnaire was constructed and used as a tool for cleat collection data. The 
statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way 
analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient analysis. 
 The results of this research were the follows: 1)The majority of the consumers were female 
single, aged between twenty-one and thirty years of age university, graduates with Bachelor’s degrees, 
and an average income of Baht 10,001 – 20,000 and single. 2)The majority of the opinions of these 
consumers regarding the overall aspect of service marketing mix were at the good level. 
 The results of hypotheses testing revealed the follows: 1 )Consumers with different income 
levels of income had different service usage behaviors in term of frequency of expenditure of service 
usage at statistically significant level of 0.05 and 0.01, respectively  2 )Consumers of different ages, 
occupations, educational levels and marital status demonstrated different service usage behaviors in 
terms of expenditure of service usage at statistically significant level of 0.05 and 0.01 respectively. 3 )
Consumers of different occupations showed different behaviors in times of service usage at a 
statistically significant level of 0.05. 4 )The attitudes to the service marketing mix in terms of the aspects 
of price, place, and people were positively related to service usage behavior on Porto Chino in terms of 
expenditure of usage service at a very low level with statistically significant levels of 0.05 and 0.01, 
respectively. 5 )The attitudes to the service marketing mix in terms of the process, Such as relief from 
the complaints of customers, were negatively related to service usage behavior on Porto Chino in terms 
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of service usage service at a very low level and at a statistically significant level of 0.01. 6)  Service 
usage behaviors were positively related to levels of consumer’s satisfaction on Porto Chino in terms of 
expenditure of service usage at very low level and with statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Attitudes, Service Marketing Mix, On Porto Chino Samutsakhon 
 
 
บทน า 
 สงัคมในปัจจุบนัมกีารขยายตวัจากครอบครวัใหญ่มาเป็นครอบครวัเดีย่ว หรอืการอยู่คนเดยีว ท าใหแ้หล่ง
ชุมชนมกีารเตบิโตและขยายออกนอกเมอืง เน่ืองจากรถยนตท์ีเ่พิม่ขึน้ท าใหก้ารจราจรหนาแน่นสง่ผลใหส้งัคมเมอืง
แออดั และผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนัมกีารใชช้วีติทีเ่ร่งรบี เน้นความสะดวกสบายควบคู่กบัคุณภาพเป็นหลกั ต้องการ
ความสะดวกสบาย ท าใหเ้กดิธุรกจิคอมมนูิตี้ มอลล ์ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ในระดบัชุมชน ส่วนมากมแีหล่งทีต่ัง้ใน
เขตเมอืงและแถบชานเมอืง ซึง่ใกลก้บัแหล่งชุมชน ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างด ีท าใหค้วาม
ตอ้งการของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป 
 คอมมูนิตี้  มอลล์ ที่กลายเป็นรูปแบบค้าปลีกที่ได้รับความนิยมทัง้ผู้ประกอบการค้าปลีก  และ
ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อมาสรา้งจุดขาย แต่ยงัต้องจบัตาดูว่า มกีีแ่ห่งทีจ่ะสามารถอยู่รอดได้ เพราะผล
ประกอบการของแต่ละแห่งแตกต่างกนั กระแสการเลอืกใชบ้รกิารคอมมูนิตี้ มอลล์ ไดร้บัความนิยมทีร่วดเรว็และ
ต่อเนื่อง มีการเปิดให้บริการมากขึ้นในหลายแห่งทัง้ในชานเมืองและต่างจังหวัด  ความก้าวหน้าของธุรกิจ 
ตอบสนองความต้องการผู้บรโิภคทัง้ด้านของสถานที่ทีส่วยงามเป็นแหล่งพกัผ่อน  หรอืการจดัเตรยีมลานส าหรับ
จอดรถของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร รวมไปถงึการใส่ใจการใหบ้รกิารในส่วนต่างๆกเ็ป็นทีส่ าคญั สิง่เหล่านี้ลว้นเป็น
เรื่องทีส่ามารถดงึดูดผูบ้รโิภค พอรโ์ต ้ชโิน่ เป็นศนูยก์ารคา้ระดบัชุมชนและรา้นอาหาร แลนมารค์ของจงัหวดั ศนูย์
รวมใหม่ของการนดัพบกนั เป็นจุดแวะพกัผ่อนจากการขบัรถ แหล่งถ่ายรปูทีถู่กใจของบรรดานกัท่องเทีย่วทีแ่วะมา
ซึง่ความโดดเด่นของคอมมนูิตี้ มอลลน์ี้ คอืเรื่องของการดไีซน์ตกแต่งทีผ่สานเรื่องราวและวฒันธรรมอนังดงามของ
เมอืงท่า และแม่น ้าท่าจนีใหม้าเป็นส่วนหนึ่งกบัไลฟ์สไตลใ์นวธิโีมเดริน์ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั สะทอ้นวธิขีองชวีติ
พืน้เมอืงของคนท่าจนีกบัการเป็นเมอืงท่าทีม่ปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน เป็นแหล่งแฮงคเ์อาท์ สงัสรรคท์ีเ่พยีบพรอ้ม 
มคีวามสะดวกสบาย และรกัษาอารยธรรมทีส่บืทอดมายาวนาน และตัง้อยู่รมิถนนเสน้ทางสายหลกัของทางลงใต้ 
เป็นพืน้ทีท่ีส่ าคญัของการท่องเทีย่ว เน่ืองจากเป็นเสน้ทางผ่านไปสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการพอร์โต้ ชิโน่ใน จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการใชบ้รกิารกบัความพงึพอใจการใหบ้รกิารของผูบ้รโิภคที่
ใชบ้รกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
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ความส าคญัของการวิจยั 
 การวิจยัในครัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผู้ที่สนใจธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจคอมมูนิตี้  มอลล์ สามารถน า
ผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการก าหนดแผนธุรกจิ พฒันาปรบัปรุง ทราบถงึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารและความพงึ
พอใจของผูบ้รโิภค  ตลอดจนการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ เพื่อใหเ้กดิศกัยภาพในการแขง่ขนัทางการตลาด รวมถงึขอ้มูล
ทีไ่ดศ้กึษาในครัง้นี้จะเป็นแนวทางในการคน้คว้าหาขอ้มูลส าหรบันักเรยีน นักศกึษา และผูท้ี่สนใจธุรกจิคอมมูนิตี้ 
มอลล ์ 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
   1.1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
  1.1.1 เพศ 
  1.1.2 อาย ุ
  1.1.3 อาชพี 
  1.1.4 ระดบัการศกึษา 
  1.1.5 รายไดต่้อเดอืน 
  1.1.6 สถานภาพ  
 1.2 ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 

1.2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
1.2.2 ดา้นราคา 
1.2.3 ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย  
1.2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
1.2.5 ดา้นกระบวนการ 
1.2.6 ดา้นบุคลากร 
1.2.7 ดา้นลกัษณะกายภาพ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย 
        2.1 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
    2.2 ความพงึพอใจการใหบ้รกิาร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ้            
ต่อเดอืน สถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาครแตกต่างกนั 
 2. ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิารประกอบไปด้วย ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นสถานที่จดั
จ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การใชบ้รกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 3. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจการใหบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารพอรโ์ต ้
ชโิน่ ใน จงัหวดัสมุทรสาคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 พรทพิย ์สมัปัตตะวนิช (2529: 312-326) กล่าวถงึลกัษณะของผูท้ี่รบัสารโดยการวเิคราะห์ตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกนั โดยที่ความแตกต่างนัน้จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร  ซึ่ง
ลกัษณะประชากรศาสตรจ์ะประกอบดว้ย 
 1.อายุ การจะท าใหผู้ท้ีม่อีายุต่างกนัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจะมคีวามยากง่ายทีแ่ตกต่างกนั ผูท้ีม่อีายุมาก
จะปรบัเปลีย่นไดย้ากกว่า รวมถงึการชกัจงูจติใจหรอืการโน้มน้าวจติใจของคนกม็คีวามยากขึน้ตามอายุของคนที่
เพิม่ขึน้ 
 2.เพศ เพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนัและพฤตกิรรมการสือ่สารกแ็ตกต่างกนั ดงันัน้การสือ่สาร
จ าเป็นตอ้งทราบว่าตอ้งท าการสือ่สารกบัเพศชายหรอืเพศหญงิ 
 3.การศกึษา เป็นตวัแปรที่ส าคญัต่อประสทิธขิองการสื่อสารของผู้รบัสาร เชื่อว่าการศกึษานัน้จะท าให้
ผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัออกไป โดยผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูจะมคีวามสนใจในเรื่องทีม่เีหตุผลสนบัสนุน เพื่อ
น ามาประกอบในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
 4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิจะรวมถึง อาชพี รายได้ เชื้อชาติ และชาติพนัธ์ ตลอดจนภูมหิลงัของ
ครอบครวั เชื่อว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิจะอทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
2.แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ
 ความหมายเก่ียวกบัทศันคติ 
 ฟิลปิและอารม์สตรอง )Kotler and Armstrong;1996: G1) กล่าวว่า ทศันคติคอืการประเมนิความพอใจ
และความไม่พอใจของบุคคล ความรู้สกึและแนวโน้มของการปฏิบัติที่มีต่อสิง่ของ  รวมไปถึงความนึกคิดของ  
บุคคลนัน้ๆ  

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538: 106) กล่าวว่า ทัศนคติคือความรู้สึกของบุคคลเป็นผลมาจากเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลนัน้ๆ แสดงพฤตกิรรมต่อสิง่ต่างๆ ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่งอาจจะเป็น
ในทางการสนบัสนุนหรอือาจมกีารต่อตา้น 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 สทิธิ ์ธรีสรณ์ (2551:  36-37) กล่าวว่า สว่นประสมการตลาด 4P’s เหมาะทีจ่ะใชใ้นการวางแผนการตลาด
ส าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่มีูลค่าไม่มาก ผลติภณัฑ์ประเภทอื่นมลีกัษณะเฉพาะบางประการที่ท าใหผู้้ท าการตลาดต้อง
ปรบัเปลี่ยนส่วนประสมการตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์ เหล่านัน้ส่วนประสมการตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์ประเภท
บรกิารควรมีองค์ประกอบอีก 3 ประการ ซึ่งได้แก่ บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) จงึเรยีกรวมกนัว่า 7P’s ดงันี้ 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) อาจเป็นสนิคา้ทีจ่บัตอ้งได ้เช่น เฟอรน์ิเจอร ์หรอืบรกิารทีจ่บัตอ้งไม่ได ้เช่นการ
รกัษาพยาบาล นอกจากนี้ผลติภณัฑอ์าจเป็นบุคคล เช่นผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอือาจจะเป็นสถานที่ เช่นสถานที่
ท่องเที่ยว หรืออาจเป็นความคิด เช่น การรณรงค์ประหยัดน ้า การรณรงค์งดสูบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมาในช่วง
เขา้พรรษา การโฆษณา เป็นต้น ผลติภณัฑ์ที่เสนอขาย (Product offering) และกลยุทธ์ผลติภณัฑ์เป็นหวัใจของ
ส่วนประสมการตลาด ถ้าผู้ท าการตลาดไม่ทราบผลิตภัณฑ์ ก็ไม่สามารถวางแผนการจดัจ าหน่าย ไม่ทราบจะ
สง่เสรมิการตลาดอย่างไร และไม่รูว้่าจะตัง้ราคาเท่าไหร่ ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยคุณประโยชน์จ านวนหนึ่งทีเ่ป็นผล
ทีไ่ดจ้ากการตดัสนิใจเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละกระบวนการพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ใหม่ การตดัสนิใจดา้นผลติภณัฑ์
เกีย่วขอ้งกบัประเดน็หลายประเดน็ เช่นคุณภาพของผลติภณัฑ์ การออกแบบผลติภัณฑ์ ความหลากหลายของ
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ผลติภณัฑ์ คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ การสรา้งตราสนิคา้ การบรรจุหบีห่อ การสรา้งฉลาก การรบัประกนัสนิค้า 
นโยบายคนืของ การจดัสนิคา้ตลอดจนวฎัจกัรชวีติของสนิคา้ เป็นตน้ 
 2. ราคา (Pricing) จ านวนเงนิที่ลูกค้าจ่ายเพื่อแลกกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ราคาเป็นองค์ประกอบในส่วน
ประสมการตลาดทีบ่รษิทัสามารถเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างยดืหยุ่นและเรว็ทีส่ดุผูท้ าการตลาดจะเปลีย่นราคาเมื่อไหร่ก็
ได ้การจะตัง้ราคาใหไ้ดผ้ลนัน้ผูท้ าการตลาดต้องเขา้ใจคุณประโยชน์ของผลติภณัฑท์ีเ่สนอใหล้กูคา้และคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเชื่อ เช่น ถึงแม้ว่าเอ็มเคจะตัง้ราคาส่ง  สุกี้ 20 บาท แต่ก็ลูกค้าก็ยอมเสยีเพื่อแลกกบัความ
สะดวกที่ไม่ต้องขับรถออกไปนอกบ้าน  จึงท าให้ยอดขายเอ็มเคสูงขึ้น การตัดสินใจด้านราคาเกี่ยวข้องกับ
วตัถุประสงค์ กลยุทธแ์ละวธิกี าหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคาและการลดราคา การตดัสนิใจด้านราคามคีวาม
ซบัซ้อนและเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องอื่นที่ผู้ท าการตลาดต้องพจิารณาขณะก าหนดราคา  เช่น ความต้องการของลูกค้า 
ตน้ทุนการผลติ ขอ้มลูทีม่อียู่ การแบ่งปัน แรงจงูใจในเรื่องของก าไร กฎหมาย เป็นตน้ 
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นธุรกจิต่างๆ ทีส่รา้งอรรถประโยชน์ดา้นเวลา สถานที ่และการ
เป็นเจ้าของให้กบัผู้บรโิภคช่องทางการตลาดแบบดัง้เดมิประกอบด้วยผู้ผลติ  ที่ผลติและขายสนิค้าให้กบัผู้ค้าส่ง 
ผูค้า้สง่ขายสนิคา้ใหผู้ค้า้ปลกี ซึง่ผูค้า้ปลกีจะขายสนิคา้ต่อไปยงัไปยงัผูบ้รโิภค ครวัเรอืน ดงันัน้ ช่องทางการตลาด
ท าให้สนิค้ามไีว้ส าหรบัผูบ้รโิภคที่อยู่กระจายในที่ต่างๆ ให้ได้ซื้อหาไดส้ะดวก องค์ประกอบทางการตลาดที่เป็น
ผลติภัณฑ์ การส่งเสรมิการตลาดและราคานัน้ บรษิัทแต่ละแห่งเลยีนแบบกนัได้โดยใช้กลยุทธ์เลยีนแบบหรอืที่
เรยีกว่า Me-too Strategy เช่น การขายสนิคา้ผลติภณัฑเ์ดยีวกนั ลดราคาตามคู่แขง่ เป็นตน้ 
 4. การส่งเสริมการตลาด  (Marketing Promotion) หรือการสื่อสารทางการตลาด  (Marketing 
Communication) ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาด
ทางตรง และการสนับสนุนกจิกรรม (Sponsorship) การส่งเสรมิการขาย (Sale Promotion) จงึเป็นส่วนหนึ่งหรอื
เครื่องมอืประเภทหนึ่งของการส่งเสรมิการตลาด แต่ไม่ใช่เป็นการส่งเสรมิการตลาดทัง้หมด “โปรโมชัน่” ที่ตาม
หา้งสรรพสนิคา้จดัใหม้ขีึน้ในบางช่วงของปีเป็นความหมายของการสง่เสรมิการขาย 
 5. บุคคล (People) เนื่องจากไม่อาจแยกคนออกจากบรกิารได้บ่อยครัง้ เราจึงมองว่า “คน” ก็คือตัว
บรกิาร ลกูคา้ของเราจะพงึพอใจหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัคนทีใ่ชบ้รกิารลกูคา้ บรษิทัจงึตอ้งอบรมคนทีใ่หบ้รกิารเป็นอย่าง
ดี ท าให้คนเหล่านัน้เกิดแรงจูงใจในการท างาน  และได้รบัเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่เหมาะสมกับงาน  อีกทัง้ผู้
ใหบ้รกิารจะปรบัเปลีย่นบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคแต่ละคน ทัง้นี้บรษิทัอาจใชอ้งคป์ระกอบ
นี้ในการเพิม่มลูค่าใหแ้ก่ประสบการณ์การบรโิภคโดยการฝึกอบรมพนักงาน การใชพ้นกังานขาย และการใหบ้รกิาร
ลกูคา้อย่างประทบัใจ 
 6. กระบวนการ (Process)ของผลติภณัฑป์ระเภทบรกิารเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมการใหบ้รกิารและการท า
ให้ลูกค้าพอใจกับบริการที่ได้รับ  ลูกค้ามีส่วนร่วมในกระบวนการในขณะบริโภคบริการในเวลาต่าง  ๆ เช่น 
กระบวนการทางการตลาดของการจองตัว๋เครื่องบนิทางอนิเทอรเ์น็ต เริม่ตัง้แต่การเขา้ไปในเวบ็ไซต์ของสายการ
บนินัน้ ใสข่อ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทาง แลว้ตอบตกลงการจอง มกีารยนืยนัทางอเีมลห์รอืไปรษณีย ์แลว้กส็ามารถขึน้
เครื่องตามเวลาที่จองและน าเราส่งถึงปลายทาง จงึกล่าวได้ว่ากระบวนการทางการตลาดเกดิจากกระบวนการ
ย่อยๆรวมกนั การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)   มีวตัถุประสงค์เพื่อรบัประกนัว่าการบริการจะถึงระดบั
มาตรฐานทุกครัง้ไปตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 
 7. การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation)
เน่ืองจากผูบ้รโิภคมองไม่เหน็ผลติภณัฑ์ประเภทบรกิารก่อนที่จะตดัสนิใจบรโิภค  ซึ่งต่างจากผลติภณัฑ์ประเภท
สนิคา้ทีผู่บ้รโิภคมองเหน็ก่อนซือ้ จงึรูส้กึไม่มัน่ใจว่าบรกิารทีก่ าลงัจะซือ้จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตน
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หรอืไม่ ผูบ้รโิภคจงึต้องพึง่สิง่ทีป่รากฏทางกายภาพ ซึง่เป็นสว่นของผลติภณัฑป์ระเภทบรกิารทีผู่บ้รโิภคมองเหน็
และใชใ้นการตดัสนิใจบรโิภค บรษิทัต้องน าเสนอสิง่ทีป่รากฏทางกายภาพในลกัษณะทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
มัน่ใจและตัดสนิใจซื้อ สิง่ที่ปรากฏทางกายภาพของผลติภณัฑ์ประเภทบรกิาร ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เวบ็ไซต์ของ
บรษิทั เอกสารของบรษิทั ป้ายโฆษณา เครื่องแบบพนกังาน นามบตัร อาคารสถานทีต่ัง้ เป็นตน้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 บุญชนิ วฒันชานนท์ (2549: 6) กล่าวว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) เป็นการกระท าและ
แสดงออกมาในรูปแบบการคน้หา ประเมนิทางเลอืก ตดัสนิใจใชบ้รกิารและคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา
เหล่านัน้ 
 ชฟิฟ์แมน และคานุค (Schiffman and Kanuk;1994: 7) ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤตกิรรมซึง่บุคคลท าการ
คน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมนิ (Evaluating) และการใชจ้่าย (Disposing) 
ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 
 คอตเลอร ์)Kotler.2000: 428) จ ากดัความของการบรกิารว่า เป็นกจิกรรมหรอืประโยชน์ทีม่ลีกัษณะทีเ่ป็น
นามธรรม ซึง่มฝ่ีายหนึ่งเป็นผูเ้สนอขายใหอ้กีฝ่ายโดยทีอ่กีฝ่ายไม่ไดค้รอบครองหรอืรบับรกิารนัน้ๆในแบบรปูธรรม 
การบรกิารอาจควบคู่ไปกบัการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ก็สามารถท าได้ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 18) ได้ให้
ความหมายการบรกิารว่า เป็นกจิกรรมของกระบวนการสง่มอบสนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตน (Intangible Goods)ของธุรกจิที่
ใหก้บัผูร้บับรกิารโดยจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร เพื่อน าไปสูค่วามพงึพอใจการจดัประเภทของ
ธุรกจิบรกิารจะแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคอื 
 1. ผูซ้ือ้บรกิารเป็นเจา้ของสนิคา้ และน าสนิคา้มาขอรบับรกิารกบัผูข้ายบรกิาร เช่น บรกิารซ่อมรถยนต ์
 2. ผู้ขายเป็นเจ้าของสนิค้าและบรกิารให้กบัผู้ซื้อสนิค้า เช่น บรกิารเครื่องถ่ายเอกสาร บรกิารใชเ้ครื่อง
คอมพวิเตอร ์
 3. เป็นการซือ้บรกิารและสนิคา้ควบมาดว้ย เช่น รา้นอาหาร 
 4. การซือ้บรกิารโดยไม่มสีนิคา้เขา้มาเกีย่วขอ้ง เช่น สถาบนัลดน ้าหนัก สถาบนันวดแผนโบราณ คลนิิก
ท าฟัน จติแพทย ์และธนาคาร เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 สนิท เหลือบุญนาค (2529: 7) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นท่าทีความรู้สกึความคิดเห็นที่
ผูบ้รโิภคจะมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ภายหลงัเมื่อไดร้บัประสบการณ์สิง่นัน้มาในทางบวก ท าใหเ้กดิความพงึพอใจ นิยม
ชมชอบและสนับสนุนเจตติที่ดขีองบุคคล เช่นเดยีวกนัหากได้รบัการตอบสนองในทางตรงขา้มกจ็ะเกดิความไม่
พอใจ จะเหน็ว่าความพงึพอใจและไม่พอใจมคีวามเกีย่วโยงกนัในทางตรงขา้ม 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในวจิยัครัง้นี้   คอืผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิารพอร์โต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาครซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ใช้เคยบริการพอร์โต้ ชิโน่ที่อาศยัในจังหวดัสมุทรสาคร 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิคี านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่าง      โดยใชส้ตูรกรณีไม่ทราบ
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จ านวนประชากรที่แน่นอน และก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545: 25-26) จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน และเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
15 คน รวมเป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ที่
มเีพยีงแหล่งเดยีวในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยการซกัถามก่อนแจกแบบสอบถามใหต้อบจนครบจ านวนตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
  มีจ านวน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ส่วนใหญ่  มีอายุ            
21-30 ปี มีจ านวน 125 คิดเป็นร้อยละ 31.2 ส่วนใหญ่เป็น นักเรยีนนักศึกษา/นิสติ/ มจี านวน 150 คน คิดเป็น          
รอ้ยละ 37.5 ส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 10,001- 20,000 บาท มจี านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.2 ส่วนใหญ่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มจี านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 และแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการการใช้บริการ               
พอรโ์ต้ ชิโน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
  พบว่า จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านส่วนประสมการตลาดบริการผู้ตอบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารของการใช้บรกิารพอร์โต้ ชโิน่ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ดา้นกายภาพสิง่แวดลอ้ม ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
ดา้นสถานที่การจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคาและดา้นบุคลากร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.96 3.89 3.87 3.79 3.77 3.69  และ 3.69 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใช้บริการพอรโ์ต้ ชิโน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมใช้บรกิารรบัประทานอาหารที่พอร์โต้ ชิโน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร            
มจี านวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 เหตุผลที่เลอืกใช้บรกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาครส่วนใหญ่ คอื  
ใกลบ้า้น มจี านวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.8 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่นิยมเขา้ใชบ้รกิาร MK มจี านวน 81             
คิดเป็นร้อยละ 20.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการช่วง 12.01-15.00 น มีจ านวน .141 คน คิดเป็น             
รอ้ยละ 35.1 ความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ในจงัหวดัสมุทรสาคร เฉลี่ยประมาณ 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ โดย
ความถี่การใช้บริการต ่าสุดคือ 1 ครัง้ต่อสปัดาห์ และสูงสุด 5 ครัง้ต่อสปัดาห์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้เฉลี่ย 
845.13 บาทต่อครัง้ โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อต ่าสุดคอื 100 บาทต่อครัง้ และสงูสุด 3,000 บาทต่อครัง้ ระยะเวลา           
ทีเ่ขา้ใชช้ัว่โมงต่อครัง้เฉลีย่ 2 ชัว่โมงต่อครัง้ โดยระยะเวลาทีเ่ขา้ใชต้ ่าสุดคอื 1 ชัว่โมงต่อครัง้ และสงูสุด 6 ชัว่โมง
ต่อครัง้ 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการท่ีได้รบัจากการใช้บริการพอร์โต้ ชิโน่ ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร 
 ในจงัหวัด ชิโน่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการให้บริการที่ได้รบัจากการใช้บริการพอร์โต้
 สมุทรสาครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจ
การให้บรกิารที่ได้รบัในระดบัมากทุกขอ้ได้แก่ การให้บรกิารเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ เช่น เปิดบรกิารทุกวนั ไม่มี
วนัหยุดตามเทศกาล มคี่าเฉลีย่ 4.06 การใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ เช่นจ านวนการใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอและสถานที่
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บรกิารเหมาะสม 3.83 การให้บรกิารอย่างก้าวหน้า เช่น การปรบัปรุงร้านค้าให้ตอบสนองผู้บรโิภค 3.81 การ
ใหบ้รกิารทีต่รงต่อเวลา 3.80 และการใหบ้รกิารเป็นไปอย่างเสมอภาคใหบ้รกิารทุกท่านเท่าเทยีมกนั 3.72  
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1  
  รายไดต่้อเดอืน ระดบัการศกึษา อาชพี อาย ุดา้นเพศ ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร สถานภาพพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาครแตกต่างกนั ดา้นความถีก่ารใช้
บรกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารและดา้นระยะเวลาเขา้ใชบ้รกิาร 
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการพอร์โต้ ชิโน่ ในจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านความถี่การใชบ้รกิาร และด้านค่าใชจ้่ายการเขา้ใช้บรกิารแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลีย่ 30,001-40,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นความถีก่ารใชบ้รกิาร และดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิาร
มากทีส่ดุ  
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร         
พอรโ์ต ้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารแตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41-50 ปี มี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารมากทีส่ดุ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการใช้
บรกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารมากทีส่ดุ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารมากทีส่ดุ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส อยู่ดว้ยกนั/มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร   
ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารมากทีส่ดุ จากการศกึษาพบว่าผูท้ีม่สีถานภาพสมรสมพีฤตกิรรมการ อยู่ดว้ยกนันัน้/
ใชบ้รกิารทีม่ากกว่าผูท้ีม่สีถานภาพโสด หมา้ย แยกกนัอยู่รวมถงึหย่ารา้ง 
 ผู้บ ริโภคท่ี มีอาชีพแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมใช้บริการพอร์โต้  ชิโน่  ในจังหวัดสมุทรสาคร                         
ด้านระยะเวลาเข้าใช้บริการแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ          
มากทีส่ดุ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบรกิารประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา      
ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
              ในขอ้ผลติภณัฑม์กีารตดิป้ายราคาชดัเจน ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา   
ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ในขอ้ท าเลทีต่ัง้สะดวกต่อการเดนิทาง ความพอเพยีงของพืน้ทีใ่นการรองรบัผูบ้รโิภค และ
ด้านบุคคล ในขอ้พนักงานมมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ดี พนักงานมีการแนะน าผลติภณัฑ์ พนักงานเพียงพอส าหรบัการ
ใหบ้รกิาร และพนักงานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชิ
โน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิาร 
 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการในขอ้ระบบแก้ไข้ปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรยีน          
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร  ดา้นระยะเวลาเขา้ใชบ้รกิาร 
  สมมติฐานข้อท่ี3 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจการใหบ้รกิารของผูบ้รโิภคที่
ใชบ้รกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิาร พฤตกิรรมการใชบ้รกิารการใหบ้รกิาร
ของผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารพอร์โต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ในขอ้การให้บรกิารเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ เช่น เปิด



10 

 

บรกิารทุกวนั ไม่มวีนัหยุดตามเทศกาล และการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ  เช่น จ านวนการใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอและ
สถานทีบ่รกิารเหมาะสม 
 
อภิปรายผล 
  ผลจากการวจิยัเรื่อง ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
พอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงันี้ 
  สมมติฐานท่ี1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย ดา้นเพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา 
รายไดต่้อเดอืน สถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร แตกต่างกนั 
พบว่า  
 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการพอร์โต้ ชิโน่ ในจังหวัด
สมุทรสาคร ดา้นความถี่การใชบ้รกิาร และดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ 30,001-40,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้น
ความถี่การใชบ้รกิาร และดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคมรีายไดค้่อนขา้งสงูจงึมกี าลงั
ในการซื้อ ท าให้มพีฤติกรรมการใช้บรกิารที่มากกว่าผู้ที่มรีายได้กลุ่มอื่นๆ โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ โยธนิ            
ฑฆิมัพรอาภา (2557) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บรกิารศูนยก์ารคา้พาราไดซป์ารค์ ศรนีครนิทร ์ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการใช้บรกิารศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์ค ศรนีครนิทร์ ด้านความถี่ และค่าใช้จ่ายในการไปใช้บรกิาร
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 ผู้บริโภคท่ีมีอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการ            
พอรโ์ต้  ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ 41-50 ปี มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านค่าใชจ้่ายการเขา้ใช้บรกิาร 
มากทีสุ่ด เน่ืองจากช่วงอายุดงักล่าวเป็นผูบ้รโิภคทีม่กีารท างานมานาน มรีายไดค้่อนขา้งสงูและแน่นอน ตลอดจน
เป็นผู้มีครอบครวัแล้ว ท าให้ผู้บรโิภคในช่วงอายุ 41-50 ปี มกี าลงัซื้อสูงมากกว่าผู้บรโิภคในช่วงอายุอื่นๆ  โดย
สอดคล้องกบังานวจิยัของ กงัสดาล บรบิูรณ์ (2550 )ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอศนูยก์ารคา้ยูเน่ียน มอลล ์ของผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในเขตลาดพรา้ว ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่ี
อายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ยเูน่ียน มอลล ์ดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั )ครัง้/บาท( 
 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีรฐัวสิาหกจิ มีพฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านค่าใช้จ่ายการเขา้ใช้
บรกิารมากทีสุ่ด เน่ืองจากพนกังานรฐัวสิาหกจิ มกีารพบปะผูค้นทีห่ลากหลายทีเ่กีย่วกบัการท างาน ดงันัน้จะใสใ่จ
ในการเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถสง่เสรมิใหต้วัเองมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนสงัคมการท างานมคีวามมัน่ใจ และ
มคีวามน่าเชื่อถอืเพิม่ขึน้ ส่งผลให้กลุ่มอาชพีรฐัวสิาหกจิ เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการใช้บรกิาร ในเรื่องของการใช้
จ่ายทีแ่ตกต่างมากกว่ากลุ่มอาชพีอื่น โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กงัสดาล บรบิูรณ์( 2550 )ท าการศกึษาวจิยั
เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ของผู้บริโภคที่อาศัยในเขต
ลาดพร้าว ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารยูเนี่ยน มอลล์ ด้าน
ค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั )ครัง้/บาท( 
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 ด้านระดบัการศึกษา พบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร 
ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใช้บรกิารมากที่สุด เนื่องจากระดบัการศกึษากเ็ป็นปัจจยัหนึ่งทีแ่สดงออกถงึรสนิยมในการ
เลอืกสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่ผูบ้รโิภคในกลุ่มนี้อยู่ในวยัทีม่คีวามเป็นผูใ้หญ่ มรีายไดท้ีอ่ยู่ระดบัสงูและมัน่คง ท าใหก้าร
ตดัสนิใจหรอืใชจ้่ายอะไรย่อมเกดิขึน้ไดง้่าย สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง ท าใหผู้บ้รโิภคในกลุ่มนี้มกี าลงัในการ
ซื้อสินค้ามากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยสอดคล้องกับงานวิจยัของ กังสดาล บริบูรณ์ (2550 )ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง 
พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอศูนยก์ารคา้ยูเน่ียน มอลล ์ของผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในเขตลาดพรา้ว 
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บรกิารยูเนี่ยน มอลล์ ด้าน
ค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั )ครัง้/บาท( 
 ด้านสถานภาพ  พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน /มีพฤติกรรมการใช้บริการ                     
ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารมากทีส่ดุ จากการศกึษาพบว่าผูท้ีม่สีถานภาพสมรสมพีฤตกิรรมการ อยู่ดว้ยกนันัน้/
แยกกนัอยู่รวมถงึหย่ หมา้ย ใชบ้รกิารทีม่ากกว่าผูท้ีม่สีถานภาพโสดารา้ง เน่ืองจากมกีารอยู่เป็นครอบครวัมสีมาชกิ
ที่มากกว่าส่งผลให้มกีารซื้อสนิค้าและเลอืกใช้บรกิารที่หลากหลาย ตามจ านวนของสมาชกิในครอบครวั มีการ
จบัจ่ายสิง่ของที่จ าเป็นเพื่อสมาชิกในครอบครวั ท าให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง้ย่อมสูงกว่าสถานภาพอื่นๆ โดย
สอดคล้องกบังานวจิยัของ กงัสดาล บรบิูรณ์ (2550 )ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอศนูยก์ารคา้ยูเน่ียน มอลล ์ของผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในเขตลาดพรา้ว ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่ี
สถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารยเูน่ียน มอลล ์ดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนั )ครัง้/บาท( 
 ผู้บ ริโภคท่ี มีอาชีพ  แตกต่างกัน  มีพฤติกรรม ใช้บริการพอร์โต้  ชิโน่  ในจังหวัดสมุทรสาคร                        
ดา้นระยะเวลาเขา้ใชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ      
มพีฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารมากทีสุ่ด เน่ืองจากอาชพีขา้ราชการ เป็นผูท้ี่มรีายไดท้ีม่ ัน่คงและแน่นอน มสีงัคมที่
กวา้งขวางมากกว่ากลุ่มอาชพีอื่น มกีารพบปะผูค้นทีห่ลากหลาย  มสีถานะทางสงัคมทีส่งูขึน้ ท าใหม้คีวามตอ้งการ
ซื้อสนิค้าหรอืบรกิารบ่อยกว่ากลุ่มอาชีพอื่น เพราะมีระยะเวลาการท างานที่แน่นอนจงึมีเวลามากและสามารถ
จดัสรรเวลาได้มากกว่าอาชพีทัว่ไป เช่น ค้าขาย โดยสอดคล้องกบังานวิจยั ของ กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(2557 )
ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง สว่นประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ น ย่าน Community 
Mall ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารญีปุ่่ น ย่าน Community Mall ดา้นช่วงเวลาการใชบ้รกิาร แตกต่างกนั 
  สมมติฐานข้อท่ี2 ทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบรกิารประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา       
ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า  
 ในข้อผลิตภัณฑ์มีการ ทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาติดป้ายราคาชัดเจน                
ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ในขอ้ท าเลทีต่ัง้สะดวกต่อการเดนิทาง ความพอเพยีงของพืน้ทีใ่นการรองรบัผูบ้รโิภค และ
ด้านบุคคล ในขอ้พนักงานมมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ดี พนักงานมีการแนะน าผลติภณัฑ์ พนักงานเพียงพอส าหรบัการ
ให้บรกิาร และพนักงานมคีวามกระตือรอืร้นในการให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บรกิารพอรโ์ต ้         
ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ด้านค่าใช้จ่ายการเขา้ใช้บรกิาร อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั             
มีความสมัพันธ์ในระดบัต ่ามาก ในทิศทางเดียวกนั เนื่องจากท าเลที่ตัง้การให้บริการอยู่ในเส้นทางผ่านไปยัง
สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ท์ สงัสรรคท์ีเ่พยีบพรอ้ม มคีวามสะดวกสบายและสามารถ
รองรบัจ านวนผู้บรโิภคที่เข้าใช้บรกิาร รวมไปถึงกระบวนการการให้บรกิารของพนักงานที่มีมนุษย์สมัพนัธ์ที่ด ี            
มกีารให้บรกิารได้อย่างคล่องแคล่ว แนะน าผลติภณัฑ์ใหม่ๆ มีป้ายแสดงราคาสนิค้าที่ชดัเจนแก่ผู้บรโิภค ความ
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กระตือรอืรน้ของพนักงาน ท าใหผู้้บรโิภคมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาครเพิม่ขึน้ใน
ระดบัต ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โยธนิ ฑฆิมัพรอาภา (2557) งานวจิยัเรื่อง สว่นประสมการตลาดบรกิาร
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้พาราไดซป์ารค์ ศรนีครนิทร ์ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสม
การตลาดบริการด้านสถานที่จดัจ าหน่ายและด้านความสามารถของบุคคลโดยรวมมีความมีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารศนูยก์ารคา้พาราไดซป์ารค์ ศรนีครนิทร ์ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิาร 
       ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการในขอ้ระบบแกไ้ขปั้ญหาเมื่อลกูคา้รอ้งเรยีน
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร      พอร์โต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร  ด้านระยะเวลาเข้าใช้บรกิาร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก ในทศิทางตรงขา้ม เน่ืองจากมกีารรอ้งเรยีน
ถงึกระบวนการการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการเขา้ใช้บรกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ท าใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขถงึปัญหาและ
ระบบการให้บรกิาร ท าให้ผู้บรโิภคได้รบัความสะดวกสบาย จงึเป็นสาเหตุท าให้ผู้บรโิภคมีพฤติกรรมการเขา้ใช้
บรกิารเขา้ใช้บรกิารลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2551: 103กระบวนการ กล่าวว่า )
ถูกต้องตร การส่งมอบบรกิารกจ็ะมปีระสทิธภิาพ ถ้าออกแบบท าได้ด ีการออกแบบการส่งมอบบรกิารใหลู้กคา้ง
เวลา มคีุณภาพสม ่าเสมอ ลกูคา้กจ็ะกลบัมาใชบ้รกิารอกีครัง้ 
และสอดคล้องกับงานวิจยัของ ยุพรตัน์ มณีเขียว (2555ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมี งานวิจยัเรื่อง )
พฤติกรรมการใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์และสวนสยามของผู้บริโภค  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสวนสนุก ดรมีเวลิดแ์ละสวนสยามของผูบ้รโิภค ดา้น
ช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร 
  สมมติฐานข้อท่ี3 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจการใหบ้รกิารของผูบ้รโิภคที่
ใชบ้รกิารพอรโ์ต ้ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจการใหบ้รกิาร
ของผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารพอร์โต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ในขอ้การให้บรกิารเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ เช่น เปิด
บรกิารทุกวนั ไม่มวีนัหยุดตามเทศกาล และการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ  เช่น จ านวนการใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอและ
สถานทีบ่รกิารเหมาะสม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก ใน
ทิศทางเดียวกนั เนื่องจากพอร์โต้ ชิโน่มีการให้บรกิารเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ เช่นมีการเปิดบรกิารทุกวนั ไม่มี
วนัหยุดตามเทศกาล ร่วมถงึการให้บรกิารแก่ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเพยีงพอ จ านวนการรองรบัจ านวนผู้เขา้ใชบ้รกิาร 
สถานทีใ่หบ้รกิารมคีวามเหมาะสมผูบ้รโิภคมคีวามพอใจจากบรกิารทีไ่ดร้บัเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ ท าใหผู้บ้รโิภคมี
ค่าใชจ้่ายการเขา้ใชบ้รกิารในระดบัต ่ามาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีะพล เอีย่มโสภา (2547พฤตกิรรมและ )
 พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ผลการวจิยัพบว่า คอมเพลก็ซ ์ช๊อปป้ิง ดเิอม็โพเรยีม ความพงึพอใจของลกูคา้ศนูยก์ารคา้
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัความพงึพอใจ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้มคีวามสมัพนัธ์
 ระดบั 0.01 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.ควรศกึษาเกี่ยวกบัระดบัการคาดหวงัและการรบัรู้ในการใชบ้รกิารพอร์โต้  ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
เพื่อให้ทราบถึงสิง่ที่ต้องพฒันาปรบัปรุงเพื่อจะสนองต่อความต้องการหรอืสิง่ที่ผูบ้รโิภคคาดหวงัจะไดจ้ากการใช้
บริการ ซึ่งการคาดหวังของบุคคลแม้จะได้รับการสนองจนพึงพอใจ ก็ย่อมเกิดการคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้น 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการพฒันาและให้ความสนใจในเรื่องนี้  เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
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 2.ควรศกึษาถงึผูท้ีย่งัไม่เคยใชบ้รกิารพอรโ์ต้ ชโิน่ ในจงัหวดัสมุทรสาคร เน่ืองจากจะไดท้ราบถึงเหตุผล
ของการทีย่งัไม่มาใชบ้รกิาร หรอืมปัีจจยัในดา้นทีย่งัไม่สนองต่อความต้องการ ยงัไม่มแีรงจงูใจพอใหก้ลุ่มตวัอย่าง
เหล่านัน้เข้าใช้บริการ เพื่อน าผลไปวิเคราะห์เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพิ่มยอดขายและบริการ  ของ
ผูบ้รโิภคในกลุ่มนี้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 อาจารย์ที่ปรกึษา สงัข์บุญนาค อาจารย์รสติา ด้วยความกรุณาจาก สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเรจ็ลุล่วงได้          
สารนิพนธ ์ทีก่รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ของท่าน ใหค้ าปรกึษา ใหค้วามรูช้่วยเหลอืดูแลตรวจสอบพรอ้มทัง้ให้
ค าแนะน าในการปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งใน
ความกรุณาของท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
  สุพาดา รองศาสตราจารย์ ขอกราบขอบพระคุณสริกิุตตา และรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร์                
ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้  
     คณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้กรุณาอบรมสัง่สอน  ขอขอบพระคุณ            
ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ทางทฤษฎ ีและการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัซิึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 
 และบณัฑิตวทิยาลยั คณะสงัคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต ขอขอบพระคุณ           
ทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 
 สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และความดีอนัพึงมีมาจากสารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาอัน
ยิง่ใหญ่แด่ มารดา บดิา ผู้ให้ความรกั ความเมตตา ให้การสนับสนุนและเป็นก าลงัใจ มอบโอกาสทางการศกึษา
อนัมคี่ายิง่แก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการศกึษา และการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ไดจ้นส าเรจ็สมบรูณ์ 
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